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با تلخ ترین اتفاق عالم بشریت 
سریال طنز ساختیم

 اگر »هيوال« سریال 
موفقى شده باید آن 
را یک ریسک موفق 
از سمت آقای مدیری 
دانست، چون ایشان 
فقط بازیگران خودشان 
را عوض نکردند، آقای 
مدیری فضای کاری 
خودشان را هم تغيير 
دادند

گفت وگو با امیر برادران؛ 
نویسنده مجموعه جدید مهران مدیری 

نویسنده
افسون جاوید

این کامل ترین کمدی سیاهی است که از مهران مدیری دیده ایم. این جمله ای است که امیر 
برادران؛ نویسنده »هیوال« که به همراه پیمان قاسم خانی این اثر را تحویل شبکه نمایش خانگی 
دادند، می گوید. او معتقد است که »هیوال« مورد توجه همان طیفی قرار گرفته که سریال دقیقا به 
آن ها نقد می کند و همین موضوع را یکی از توفیقات اصلی مجموعه می داند. درباره این که آیا »هیوال« ویژگی های 

اصلی کمدی سیاه بودن را دارد با این نویسنده حرف زدیم که می خوانید. 

 قصــه »هيوال« به چه صورت شــکل 
گرفت؟! طرح سریال براساس یک فکر 
مشترك بين شما و آقای قاسم خانى بود 

یا از ابتدا طرح شما بود؟
طرح کلی ســریال »هیوال« شــکل گرفته بود، 
پیمان قاسم خانی طرحی دو-سه صفحه ای ارایه 
داده بود. او آنقدر کارش را بلد اســت که به نظر 
من به یک طرح یک خطی از ایشان هم می شود 
استناد کرد. پیش تولید سریال همزمان شده بود 
با اکران فیلم »هزارپا«. مهران مدیری و مصطفی 
احمدی فیلم »هزارپــا« را دیــده بودند و مورد 
توجهشــان قرار گرفته بــود از آن جایی که قبال 
هم در پروژه های آقای مدیری مثل »در حاشیه« 
با واسطه با او همکاری داشــتم، ایشان با پیمان 
قاســم خانی مشــورت کرده بود و پیمان هم مرا 
مورد لطف قرار داده بود و عنوان کرده بود کار من 
را قبول دارد و این شد که من به پروژه اضافه شدم 
و کار را شروع کردیم. همین جا بگویم ما کارمان 
با یک پایان بندی بسیار خوب بسته شده و به زعم 
بعضی از منتقدان قرار نیست مثل خیلی از پروژه ها 

با پایان باز خاتمه پیدا کند. 

لحن و روایت با محوریت فردی است 

که سنگ تيپا خورده آفرینش است که 
در موقعيت های مختلف قرار مى گيرد، 
کانســپتى که مکرر تکرار شده و در 
»ساعت5 عصر« مهران مدیری هم اوج 
مى گيرد. چه تمهيدی در نظر گرفتيد که 
شخصيت »هوشنگ شرافت« شبيه به 

آن ها نشود؟
خود شخصیت پردازی »هوشنگ شرافت« شبیه 
سایر شخصیت هایی که مهران مدیری تا االن کار 
کرده، مثال نقش هایی که سیامک انصاری بازی 
کرده، نیست. چون ســیامک انصاری شخصیتی 
بود که همیشــه در بین جمعی از آدم بد ها قرار 
می گرفت و مقاومت می کرد تا به گشایش برسد 
و هم مسیر با بقیه نشــود، اما داستان »شرافت« 
داستان کسی است که اتفاقا در نقطه شکست قرار 
گرفته، می شــکند و همراه می شود. بعضی جاها 
حتی از آدم های به اصطالح قالتاق دور و برش جلو 
می زند و باعث می شود بین این شخصیت و سایر 
شخصیت ها تمایز ایجاد شود. تنها شخصیتی که 
شاید مقداری شبیهش باشد »مسعود شصتچی« 
در »مرد هزار چهره« است که اساسا ناخواسته وارد 
یک سری ماجرا می شد. »هوشنگ شرافت« مثال 
خیلی جامع تر از آدم هایی است که سر خودشان 

را کاله می گذارنــد و فکر می کنند شرفشــان را 
حفظ کرده اند. ما تکه هایی در سریال گذاشتیم، 
مثل این که کسی کار بدی می کند و بعدتر صدقه 
می دهد یا فکر می کند حاال که کار خوبی کرده، 
کار بدش از بین رفته است. این ها در جامعه خیلی 
ملموس اند. حتی در همین نقطه باز شــخصیت 
»هوشنگ شــرافت« از »شــصتچی« متفاوت 
می شود چراکه »شــصتچی« ناخواسته درگیر 
ماجراهایی می شد اما »هوشنگ شرافت« خودش 
با قضایا همراه می شود، »هوشنگ شرافت« آدم 

باهوشی است. 

برخالف سایر کارهای مهران مدیری در 
سریال »هيوال« کمتر شاهد تيپ هستيم 
و بيشــتر با کاراکتر و شخصيت های 
واقعى روبه رو مى شویم هرچند که در 
این بين در نقش هایى که شبنم مقدمى 
و نيما شعبان نژاد بازی مى کنند تيپ های 
اغراق آميزشده مى بينيم. اما در کل این 
نزدیک به واقعيت بودن خواست مهران 

مدیری بود یا تيم نویسندگان؟
در شــخصیت نیما شــعبان نژاد بله، به شدت به 
تیپ نزدیک شــده ایم. اتفاقا تیپــی که گرفته از 
چیزی کــه روی کاغذ بود هم بامزه تر شــده اما 
در مورد خانــم مقدمی خیلی موافق نیســتم، 
شبنم مقدمی شــخصیت بازی می کند و اتفاقا 
یک شــخصیت ملموس هم بــازی می کند. من 
شخصیتی که خانم سیما تیرانداز بازی می کند را 
بیشتر تیپیک می بینم تا شخصیت خانم مقدمی. 
این روزها در معاشــرت هایم به شدت می بینم و 
می شــنوم که می گویند فالن شخص در اقوام ما 
شبیه »هوشنگ شرافت« است یا شبیه »شهره« 
اســت. این یعنی خانم مقدمی شــخصیت یک 
زن تازه به دوران رســیده ای را بازی می کنند که 
بدون اغراق است. در ســریال دیالوگی داریم که 
خانم تیرانداز می گویند »من بچمو با آب معدنی 
شســتم«، این دیالوگی بود که من خودم در یک 

جمع خیلی جدی از یک خانم شنیدم. 

در ســریال »هيوال« این بــار مهران 
مدیری از فرهــاد اصالنى برای ایفای 
نقــش اول خــودش اســتفاده کرد 
درحالى که ســابقا ســيامک انصاری 
عهده دار این نقش ها بود؛ شما به عنوان 
یک نویســنده بازی فرهاد اصالنى را 

چطور ارزیابى مى کنيد؟! 
اختصاصی اگر بخواهم در خصوص فرهاد اصالنی 
حرف بزنم باید بگویم بازیگر بسیار خوبی هستند و 
خیلی خوشحالم ک حضورشان در سینما پررنگ تر 
شده است. اگر »هیوال« ســریال موفقی شده باید 
آن را یک ریســک موفق از ســمت آقای مدیری 
دانست، چون ایشان فقط بازیگران خودشان را عوض 
نکردند، آقای مدیری فضای کاری خودشان را هم 
تغییر دادند. در کارهای مهران مدیری یا مکان و یا 
زمان حذف می شد. در یک ناکجاآباد یا در جایی که 
زمانش مشخص نبود شخصیت ها شکل می گرفتند، 
حتی در سریال »پاورچین« که در زمان حال بود، 


